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04. EMENTA: DISSÍDIO COLETIVO.  



ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM RELAÇÃO AOS SUSCITADOS AGRO 

QUÍMICA MARINGÁ S/A E COLGATE PALMOLIVE S/A.  

 

Como cediço, a legitimidade ad causam é condição do exercício do direito de 

ação e desdobra-se em legitimidade ativa e passiva. Considera-se legitimado 

ativo aquele que diz ser titular do direito material para, como parte processual, 

discuti-lo em Juízo.  

 

O legitimado passivo, por seu turno, é aquele que detém, no plano do direito 

material, a aptidão para figurar como parte demandada, ou seja, é o titular do 

interesse que se opõe ou resiste à pretensão. No caso de dissídio coletivo, 

havendo entidade sindical representativa da empresa, não há como pretender 

dirigir-lhe, diretamente, ação coletiva de natureza econômica, como pretende 

fazer o suscitante neste feito.  

 

Isso porque o artigo 857 da CLT estabelece que a representação pode ser 

instaurada apenas por (ou em face de) entidades sindicais, representativas da 

categoria profissional ou econômica, de modo que não se pode reconhecer 

legitimidade passiva para que empresas figurem, elas próprias, no polo passivo 

do ação de dissídio coletivo, exceto quando estas não possuam sindicato que 

as representem ou na hipótese de conflito localizado restrito ao âmbito da 

empresa.  

 

Portanto, a representação da categoria econômica em juízo é prerrogativa do 

sindicato patronal da base territorial, nos termos do art.857 da C.L.T. Na 

casuística, o Sindicato suscitante não comprovou que as empresas epigrafadas 

não pertencem a nenhuma categoria econômica, não se justificando, pois, o 

ajuizamento individualizado em face das mesmas. Além disso, vale ressaltar 

que não se trata de conflito localizado, restrito ao âmbito da empresa, mas de 

dissídio coletivo de natureza econômica colimando a fixação de normas gerais 

da categoria, emergindo, por este prisma, a patente ilegitimidade passiva ad 

causam das empresas suscitadas.  

 



E, à guisa de reforço, ainda que o dissídio coletivo visasse a estipular 

condições de trabalho no âmbito restrito da empresa, não houve a realização 

de Assembleia específica dos trabalhadores a serviço das empresas 

suscitadas. Diante dessas premissas, impõe-se extinguir o processo sem 

resolução do mérito com relação às suscitadas Agro Química Maringá S/A e 

Colgate Palmolive S/A, nos termos do artigo 267, VI, do CPC.  

 

Acordam os Juízes da Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho 

da 2ª Região, em: Por maioria de votos:  

 

(1) REJEITAR as preliminares arguidas pelos suscitados, vencido o 

Desembargador Luiz Edgar Ferraz de Oliveira que acolhe a preliminar de 

ausência de comum acordo, juntando voto divergente; por unanimidade de 

votos:  

 

(2) HOMOLOGAR a desistência da ação com relação ao SINDICATO 

DAS ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO 

PAULO, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no 

artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil;  

 

(3) EXTINGUIR o processo sem julgamento do mérito em relação às 

suscitadas AGRO QUÍMICA MARINGÁ S/A e COLGATE PALMOLIVE S/A, nos 

termos do artigo 267, VI, do CPC;  

 

(4) por maioria de votos, APLICAR ex officio multa por litigância de má-

fé, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor dado à causa, aos 

suscitados SINDICATO DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS, CASAS DE SAÚDE, 

LABORATÓRIOS DE PESQUISAS E ANÁLISES CLÍNICAS DO ESTADO DE 

SÃO PAULO - SINDHOSP e SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, em favor do 

suscitante, vencido o Desembargador Luiz Edgar Ferraz de Oliveira que não 

aplica a multa;  

 



(5) no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES AS 

REIVINDICAÇÕES DO SUSCITANTE nos termos da fundamentação do voto 

da Relatora, a saber: DAS REIVINDICAÇÕES - PAUTA 2010:  

 

CLÁUSULA 1ª - PISO SALARIAL: INDEFERIR a majoração do piso salarial 

vindicada;  

 

CLÁUSULA 2ª - REAJUSTE SALARIAL: DEFERIR o reajuste salarial no 

percentual de 10,503% para o período de 01/12/2008 a 30/11/2010. Assim, 

com base no Poder Normativo da Justiça do Trabalho, conferir a seguinte 

redação à cláusula:  

 

CLÁUSULA 2ª - REAJUSTE SALARIAL:  

 

Para recomposição salarial, sobre os salários de 01.12.2008 será aplicado em 

01.12.2010 o percentual de 10,503%, correspondente à variação acumulada e 

integral do INPC do IBGE, referente ao período de 01.12.2008 à 30.11.2010.  

 

§ 1º São compensáveis todas as majorações nominais de salário 

havidas no período de 01.12.2008 a 30.11.2010, salvo as decorrentes de 

promoção, reclassificação, transferência de cargo, aumento real e equiparação 

salarial.  

 

§ 2º As diferenças salariais desta cláusula incidirão a partir de 

01.12.2009 e serão pagas ao empregado juntamente com o pagamento do 

salário subsequente ao julgamento do Dissídio Coletivo;  

 

CLÁUSULA 3ª - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS APÓS A DATA BASE:  

 

DEFERIR o pleito vindicado, contudo, nos termos do Precedente Normativo nº 

02 desta Seção Especializada em Dissídios Coletivos e da cláusula 

preexistente, cuja redação é a seguinte:  

 



CLÁUSULA 3ª - ADMITIDOS APÓS A DATA-BASE. Igual aumento aos 

empregados admitidos após a data-base, respeitando-se o limite dos 

empregados mais antigos na função;  

 

CLÁUSULA 4ª - PRODUTIVIDADE: INDEFERIR, por se tratar de matéria que 

depende de negociação coletiva, além do que não há elementos nos fólios 

processuais que embasem o pleito;  

 

CLÁUSULA 5ª - AUMENTO REAL: INDEFERIR, por se tratar de matéria que 

depende de negociação coletiva;  

 

CLÁUSULA 6ª - COMPENSAÇÕES: PREJUDICADA, ante os termos da 

cláusula 2ª;  

 

CLÁUSULA 7ª - AUXÍLIO FUNERAL: INDEFERIR, por se tratar de matéria que 

depende de negociação coletiva;  

 

CLÁUSULA 8ª - AUXÍLIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS: 

DEFERIR nos termos do Precedente Normativo nº 32 desta Seção 

Especializada em Dissídios Coletivos e por se tratar de cláusula preexistente, 

cuja redação é a seguinte:  

 

CLÁUSULA 8ª - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL. As empresas 

pagarão aos seus empregados que tenham filhos excepcionais, um auxílio 

mensal equivalente a 20% do salário normativo, por filho nesta condição;  

 

CLÁUSULA 9ª - JORNADA DE TRABALHO: INDEFERIR, por se tratar de 

matéria disciplinada em lei;  

 

CLÁUSULA 10ª - HORAS EXTRAS: por maioria de votos, DEFERIR nos 

termos dos Precedentes Normativos nº 20 e 30 desta Seção Especializada em 

Dissídios Coletivos e por se tratar de cláusula preexistente, cuja redação é a 

seguinte:  

 



CLÁUSULA 10ª - HORAS EXTRAS. Concessão de 100% de adicional 

para as horas extras prestadas. Parágrafo único - O trabalho no descanso 

semanal remunerado e feriados será pago em dobro, independentemente da 

remuneração desses dias, já devida ao empregado por força de lei, vencido o 

Desembargador Luiz Edgar Ferraz de Oliveira que defere nos termos 

postulados;  

 

CLÁUSULA 11ª - AÇÃO DE CUMPRIMENTO: INDEFERIR, por se tratar de 

matéria disciplinada em lei;  

 

CLÁUSULA 12ª - HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL: por voto 

de desempate, INDEFERIR, por se tratar de matéria disciplinada em lei, 

vencidos os Desembargadores Ivani Contini Bramante, Luiz Edgar Ferraz de 

Oliveira, Davi Furtado Meirelles e, os Juízes Eliane Aparecida Silva Pedroso e 

Jorge Eduardo Assad que deferem nos termos da Súmula 384, inciso II do 

TST;  

 

CLÁUSULA 13ª - COMPROVANTES DE PAGAMENTO: DEFERIR nos termos 

do Precedente Normativo nº 17 desta Seção Especializada em Dissídios 

Coletivos e por se tratar de cláusula preexistente, cuja redação é a seguinte:  

 

CLÁUSULA 13º - COMPROVANTES DE PAGAMENTO. Fornecimento 

obrigatório de comprovante de pagamento, com a discriminação das 

importâncias pagas e descontos efetuados, contendo a identificação da 

empresa e os recolhimentos do FGTS;  

 

CLÁUSULA 14ª - PAGAMENTO MENSAL DE SALÁRIOS: Embora haja 

previsão legal da matéria, DEFERIR a cláusula em razão da possibilidade de 

aplicação de multa normativa em caso de seu descumprimento, nos termos da 

Súmula nº 384, item II, do C. TST. Assim, com base no Poder Normativo da 

Justiça do Trabalho, conferir a seguinte redação à cláusula:  

 

CLÁUSULA 14ª - PAGAMENTO MENSAL DE SALÁRIOS. O pagamento 

mensal de salários será efetuado no dia 05 (cinco) do mês subsequente ao 



trabalhado, exceção feita se este coincidir com sábados, domingos ou feriados, 

devendo, neste caso, ser pago no primeiro dia útil anterior, inclusive saldo de 

salário da rescisão, desde que o pagamento mensal do salário se dê antes da 

data marcada para a quitação contratual;  

 

CLÁUSULA 15ª - RECEBIMENTO DO SALÁRIO: DEFERIR o pleito vindicado, 

nos termos do Precedente Normativo nº 25 desta Seção Especializada em 

Dissídios Coletivos e por se tratar de cláusula preexistente, cuja redação é a 

seguinte:  

 

CLÁUSULA 15ª - FORMA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS. As 

empresas que não efetuarem o pagamento dos salários e vales em moeda 

corrente, deverão proporcionar aos empregados tempo hábil para o 

recebimento no banco ou posto bancário, dentro da jornada de trabalho, 

quando coincidente com o horário bancário, excluindo-se os horários de 

refeição;  

 

CLÁUSULA 16ª - MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS: 

DEFERIR o pleito vindicado, nos termos do Precedente Normativo nº 19 desta 

Seção Especializada em Dissídios Coletivos e por se tratar de cláusula 

preexistente, cuja redação é a seguinte:  

 

CLÁUSULA 16ª - MULTA - MORA SALARIAL. A inobservância do prazo 

legal para pagamento dos salários acarretará multa diária de 5% do valor do 

salário em favor da parte prejudicada;  

 

CLÁUSULA 17ª - ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS: DEFERIR 

nos termos do Precedente Normativo nº 16 desta Seção Especializada em 

Dissídios Coletivos e por se tratar de cláusula preexistente, cuja redação é a 

seguinte:  

 

CLÁUSULA 17ª - ATESTADOS. Reconhecimento pelas empresas de 

atestados médicos e odontológicos passados pelos facultativos do Sindicato 

suscitante;  



 

CLÁUSULA 18ª - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA: INDEFERIR, por violar 

disposição expressa do Texto Consolidado (art. 445, parágrafo único), 

ressalvado a divergência de fundamento do Desembargador Davi Furtado 

Meirelles que indefere por depender de negociação coletiva;  

 

CLÁUSULA 19ª - AFASTAMENTO REMUNERADO PARA CONGRESSOS E 

CONVENÇÕES DA CATEGORIA CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E 

ESPECIALIZAÇÃO: INDEFERIR, por se tratar de matéria que depende de 

negociação coletiva;  

 

CLÁUSULA 20ª - CARGO DE CHEFIA/COORDENAÇÃO: INDEFERIR, por se 

tratar de matéria que depende de negociação coletiva;  

 

CLÁUSULA 21ª - ESTABILIDADE DE 180 DIAS PARA CIRURGIÃ DENTISTA 

QUE RETORNAR DO AUXÍLIO MATERNIDADE: DEFERIR o pleito vindicado, 

nos termos do Precedente Normativo nº 11 desta Seção Especializada em 

Dissídios Coletivos e por se tratar de cláusula preexistente, cuja redação é a 

seguinte:  

 

CLÁUSULA 21ª - ESTABILIDADE GESTANTE. Estabilidade provisória à 

empregada gestante, desde o início da gravidez, até 60 dias após o término da 

licença compulsória;  

 

CLÁUSULA 22ª - LICENÇA PATERNIDADE: DEFERIR a cláusula nos termos 

em que proposta: Concessão de Licença Paternidade equivalente a 5 (cinco) 

dias, inclusive em caso de adoção;  

 

CLÁUSULA 23ª - LICENÇA ADOTANTE: DEFERIR a cláusula de acordo com 

o que disciplina o art. 392- A da CLT, em face da possibilidade de aplicação de 

multa normativa em caso de seu descumprimento, nos termos da Súmula nº 

384, item II, do C. TST. Assim, com base no Poder Normativo da Justiça do 

Trabalho, conferir a seguinte redação à cláusula:  

 



CLÁUSULA 23ª - LICENÇA ADOTANTE. À empregada que adotar 

criança será concedida licença-maternidade nos termos do art. 392-A da CLT;  

 

CLÁUSULA 24ª - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO: INDEFERIR, 

por se tratar de matéria que depende de negociação coletiva;  

 

CLÁUSULA 25ª - DELEGADO SINDICAL: por voto de desempate, 

INDEFERIR, por se tratar de matéria disciplinada em lei, vencidos os 

Desembargadores Ivani Contini Bramante, Luiz Edgar Ferraz de Oliveira, Davi 

Furtado Meirelles e, os Juízes Eliane Aparecida Silva Pedroso e Jorge Eduardo 

Assad que deferem nos termos da Súmula 384, inciso II do TST;  

 

CLÁUSULA 26ª - ADICIONAL NOTURNO: por maioria de votos, DEFERIR nos 

termos do Precedente Normativo nº 06 desta Seção Especializada em 

Dissídios Coletivos e da cláusula preexistente, conjugados com a Súmula 60, 

item II, do TST. Assim, com base no Poder Normativo da Justiça do Trabalho, 

confere-se a seguinte redação à cláusula:  

 

CLÁUSULA 26ª - ADICIONAL NOTURNO. Pagamento de 50% 

(cinquenta por cento) de adicional para o trabalho prestado entre 22h e 5h. 

Parágrafo único. Cumprida integralmente a jornada no período noturno e 

prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas, 

vencido o Desembargador Luiz Edgar Ferraz de Oliveira que indefere a 

cláusula;  

 

CLÁUSULA 27ª - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: INDEFERIR, por se tratar 

de matéria que depende de negociação coletiva;  

 

CLÁUSULA 28ª - COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA: DEFERIR o 

pleito vindicado, nos termos do Precedente Normativo nº 33 desta Seção 

Especializada em Dissídios Coletivos e por se tratar de cláusula preexistente, 

cuja redação é a seguinte:  

 



CLÁUSULA 28ª - COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO 

PREVIDENCIÁRIO. As empresas concederão ao empregado afastado do 

serviço por motivo de saúde (doença ou acidente) a complementação do 

auxílio previdenciário para que perceba a mesma remuneração que receberia 

em atividade, durante o prazo de 90 dias;  

 

CLÁUSULA 29ª - GARANTIA AO EMPREGADO ACIDENTADO: DEFERIR o 

pleito vindicado, nos termos do Precedente Normativo nº 14 desta Seção 

Especializada em Dissídios Coletivos e por se tratar de cláusula preexistente, 

cuja redação é a seguinte:  

 

CLÁUSULA 29ª - ESTABILIDADE - ACIDENTE DO TRABALHO. 

Estabilidade ao empregado vitimado por acidente do trabalho, por prazo igual 

ao afastamento, até 60 dias após a alta e sem prejuízo das garantias legais 

previstas no art. 118 da Lei n.º 8.213/91;  

 

CLÁUSULA 30ª - GARANTIA AO EMPREGADO AFASTADO POR DOENÇA E 

ACIDENTE DO TRABALHO: PREJUDICADA a cláusula no tocante ao 

empregado acidentado, posto que disciplinada na cláusula 29ª. No que diz 

respeito ao empregado afastado por doença, DEFERIR a cláusula nos termos 

do Precedente Normativo nº 26 desta Seção Especializada em Dissídios 

Coletivos e por se tratar de cláusula preexistente, cuja redação é a seguinte:  

 

CLÁUSULA 30ª - ESTABILIDADE DO AFASTADO POR DOENÇA. O 

empregado afastado do trabalho por doença tem estabilidade provisória, por 

igual prazo do afastamento, até 60 dias após a alta;  

 

CLÁUSULA 31ª - FÉRIAS: Embora haja previsão legal da matéria, DEFERIR a 

cláusula em razão da possibilidade de aplicação de multa normativa em caso 

de seu descumprimento, nos termos da Súmula nº 384, item II, do C. TST. 

Assim, com base no Poder Normativo da Justiça do Trabalho, conferir a 

seguinte redação à cláusula:  

 



CLÁUSULA 31ª - FÉRIAS. O empregado poderá optar pelo recebimento 

da primeira parcela do 13º salário previsto em lei, no prazo de 48 horas após o 

recebimento da comunicação das férias que deverá ser feita com antecedência 

mínima de 30 dias do início das mesmas;  

 

CLÁUSULA 32ª - FÉRIAS PROPORCIONAIS EM PEDIDO DE DEMISSÃO 

ANTES DE UM ANO: DEFERIR a cláusula de acordo com a Convenção nº 132 

da OIT, e nos termos das Súmulas nº 171 e 261, do C. TST, e da cláusula 

preexistente. Assim, com base no Poder Normativo da Justiça do Trabalho, 

conferir a seguinte redação à cláusula:  

 

CLÁUSULA 32ª - FÉRIAS PROPORCIONAIS EM PEDIDO DE 

DEMISSÃO ANTES DE UM ANO. Salvo na hipótese de dispensa do 

empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho, inclusive a 

pedido do trabalhador, sujeita o empregador ao pagamento da remuneração 

das férias proporcionais, ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 

(doze) meses (art. 147 da CLT);  

 

CLÁUSULA 33ª - LICENÇA PRÊMIO: INDEFERIR, por se tratar de matéria 

que depende de negociação coletiva;  

 

CLÁUSULA 34ª - PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS: DEFERIR, nos termos do 

Precedente Normativo nº 35 desta Seção Especializada em Dissídios 

Coletivos, cominando-se multa diária em caso de seu descumprimento, no 

valor de 10% do salário básico do trabalhador, com base no art. 461, §4º, do 

CPC. Assim, com base no Poder Normativo da Justiça do Trabalho, conferir a 

seguinte redação à cláusula:  

 

CLÁUSULA 34ª - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. 

Empregados e empregadores terão o prazo de 60 (sessenta) dias para a 

implementação da medida que trata da participação dos trabalhadores nos 

lucros ou resultados das empresas, sendo que para tal fim deverá ser formada 

em 15 (quinze) dias, uma comissão composta por 3 (três) empregados eleitos 

pelos trabalhadores e igual número de membros pela empresa (empregados ou 



não) para, no prazo acima estabelecido, concluir estudo sobre a Participação 

nos Lucros (ou resultados), fixando critérios objetivos para sua apuração, nos 

termos do artigo 7º, inciso XI, da Constituição Federal, sendo assegurada aos 

Sindicatos profissional e patronal a prestação da assistência necessária à 

condução dos estudos.  

 

§ 1º Aos membros da comissão eleitos pelos empregados será assegurada 

estabilidade no emprego, de 180 dias, a contar da data de suas eleições.  

 

§ 2º O descumprimento dos prazos fixados no caput sujeitará a empresa ao 

pagamento de multa diária no valor de 10% do salário básico do trabalhador 

até o efetivo cumprimento, revertida em favor do trabalhador;  

 

CLÁUSULA 35ª - ESTABILIDADE PROVISÓRIA NOS 24 MESES 

ANTERIORES À APOSENTADORIA: DEFERIR nos termos do Precedente 

Normativo nº 12 desta Seção Especializada em Dissídios Coletivos e por se 

tratar de cláusula preexistente, cuja redação é a seguinte:  

 

CLÁUSULA 35ª - ESTABILIDADE PRÉ- APOSENTADORIA. Garantia de 

emprego e salário aos empregados que estejam a menos de dois anos da 

aposentadoria, sendo que adquirido o direito, cessa a estabilidade;  

 

CLÁUSULA 36ª - AVISO PRÉVIO: por maioria de votos, DEFERIR a cláusula 

nos termos dos Precedentes Normativos nº 7 e 8 desta Seção Especializada 

em Dissídios Coletivos e por se tratar de cláusula preexistente, cuja redação é 

a seguinte:  

 

CLÁUSULA 36ª - AVISO PRÉVIO. Concessão, além do prazo legal, de 

aviso prévio de cinco dias por ano de serviço prestado à empresa. Parágrafo 

único. Aos empregados que contarem com mais de 45 anos de idade será 

assegurado um aviso prévio de 45 dias, independentemente da vantagem 

concedida no caput, vencido o Desembargador Rafael Edson Pugliese Ribeiro 

que indefere a cláusula;  

 



CLÁUSULA 37ª - PROIBIÇÃO DE DESCONTO DE MATERIAL  

AVARIADO: por voto de desempate, INDEFERIR, por se tratar de matéria 

disciplinada em lei, vencidos os Desembargadores Ivani Contini Bramante, Luiz 

Edgar Ferraz de Oliveira, Davi Furtado Meirelles e, os Juízes Eliane Aparecida 

Silva Pedroso e Jorge Eduardo Assad que deferem nos termos da Súmula 384, 

inciso II do TST;  

 

CLÁUSULA 38ª - PARA CADA CIRURGIÃO DENTISTA, UM AUXILIAR 

ODONTOLÓGICO: INDEFERIR, por se tratar de matéria que depende de 

negociação coletiva;  

 

CLÁUSULA 39ª - ATENDIMENTO DE, NO MÁXIMO, DOIS PACIENTES POR  

HORA: INDEFERIR, por se tratar de matéria que depende de negociação 

coletiva;  

 

CLÁUSULA 40ª - QUE O EMPREGADO EXERÇA APENAS AS FUNÇÕES 

PARA AS QUAIS FOI CONTRATADO: por voto de desempate, INDEFERIR, 

por se tratar de matéria disciplinada em lei, vencidos os Desembargadores 

Ivani Contini Bramante, Luiz Edgar Ferraz de Oliveira, Davi Furtado Meirelles e, 

os Juízes Eliane Aparecida Silva Pedroso e Jorge Eduardo Assad que deferem 

nos termos da Súmula 384, inciso II do TST;  

 

CLÁUSULA 41ª - SALÁRIO ADMISSÃO E SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO:  

DEFERIR nos termos dos Precedentes Normativos nº 3 e 4 desta Seção  

Especializada em Dissídios Coletivos e por se tratar de cláusula preexistente, 

cuja redação é a seguinte: 

 

CLÁUSULA 41ª SALÁRIO ADMISSÃO E SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO. 

Garantia ao empregado admitido para a função de outro dispensado sem justa 

causa, de igual salário ao do empregado de menor salário na função, sem 

considerar vantagens pessoais. Parágrafo único. Garantia ao empregado 

substituto do mesmo salário percebido pelo empregado substituído;  

 



CLÁUSULA 42ª - GARANTIA DE SALÁRIO IGUAL AO DO SUBSTITUÍDO: 

PREJUDICADA, posto que disciplinada na cláusula 41ª;  

 

CLÁUSULA 43ª – AUSÊNCIA JUSTIFICADA: DEFERIR o pleito vindicado, 

contudo, nos termos do Precedente Normativo nº 37 desta Seção 

Especializada em Dissídios Coletivos e por se tratar de cláusula preexistente, 

cuja redação é a seguinte:  

 

CLÁUSULA 43ª - ABONO DE FALTA PARA LEVAR FILHO AO 

MÉDICO. Assegura-se o direito à ausência remunerada de 1 (um) dia por 

semestre ao empregado, para levar ao médico filho menor ou dependente 

previdenciário de até 6 (seis) anos de idade, mediante comprovação no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas;  

 

CLÁUSULA 44ª - VALE REFEIÇÃO: DEFERIR nos termos do Precedente 

Normativo nº 34 desta Seção Especializada em Dissídios Coletivos e por se 

tratar de cláusula preexistente, atualizando-se, contudo, o valor do benefício 

para R$ 15,00 (quinze reais). Assim, com base no Poder Normativo da Justiça 

do Trabalho, conferir a seguinte redação à cláusula:  

 

CLÁUSULA 44ª - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. Os empregadores 

fornecerão ticket - refeição, em número de 22 unidades ao mês, inclusive nas 

férias e demais interrupções do contrato de trabalho, no valor unitário de R$ 

15,00 (quinze reais);  

 

CLÁUSULA 45ª - CESTA BÁSICA: INDEFERIR, por se tratar de matéria que 

depende de negociação coletiva;  

 

CLÁUSULA 46ª - FORNECIMENTO DE VACINAS CONTRA  

DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS: DEFERIR por se tratar de cláusula 

preexistente: Já que o Cirurgião Dentista permanece em contato constante com 

portadores de doenças infectocontagiosas;  

 



CLÁUSULA 47ª - FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO: DEFERIR nos termos do Precedente Normativo nº 15 desta 

Seção Especializada em Dissídios Coletivos e por se tratar de cláusula 

preexistente, substituindo a palavra "obrigatório" por "gratuito". Assim, com 

base no Poder Normativo da Justiça do Trabalho, conferir a seguinte redação à 

cláusula:  

 

CLÁUSULA 47ª - UNIFORMES. Fornecimento gratuito de uniformes aos 

empregados quando exigidos pelas empresas na prestação de serviços ou 

quando exigido pela própria natureza do serviço;  

 

CLÁUSULA 48ª - DESCONTO ASSISTENCAL: por maioria de votos, 

DEFERIR de acordo com o Precedente Normativo nº 21 deste Regional, com a 

ressalva referente aos empregados não associados, na forma do Precedente 

Normativo n. 119 do C. TST. Assim, com base no Poder Normativo da Justiça 

do Trabalho, confere-se a seguinte redação à cláusula:  

 

CLÁUSULA 48ª - DESCONTO ASSISTENCAL. Desconto assistencial de 

5% dos empregados associados de uma só vez e quando do primeiro 

pagamento dos salários já reajustados, em favor da entidade de trabalhadores, 

importância essa a ser recolhida em conta vinculada sem limite à Caixa 

Econômica Federal, vencido parcialmente o Desembargador Davi Furtado 

Meirelles que defere nos termos do Precedente Normativo TRT/SP nº 21 para 

sócios e não sócios;  

 

CLÁUSULA 49ª - DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA: INDEFERIR, por se tratar 

de matéria que depende de negociação coletiva;  

 

CLÁUSULA 50ª - ATENDIMENTO FORA DO GABINETE: INDEFERIR, por se 

tratar de matéria que depende de negociação coletiva;  

 

CLÁUSULA 51ª - RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS: DEFERIR a 

cláusula por versar sobre matéria atinente à segurança e medicina do trabalho, 

e em razão da possibilidade de aplicação de multa normativa em caso de seu 



descumprimento, nos termos da Súmula nº 384, item II, do C. TST. Assim, com 

base no Poder Normativo da Justiça do Trabalho, confere-se a seguinte 

redação à cláusula:  

 

CLÁUSULA 51ª - RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS. As empresas 

responderão pela manutenção dos aparelhos e medicamentos e quanto ao 

ambiente de trabalho;  

 

CLÁUSULA 52ª - ABONO POR APOSENTADORIA: INDEFERIR, por se tratar 

de matéria que depende de negociação coletiva;  

 

CLÁUSULA 53ª - AUXÍLIO-CRECHE: DEFERIR nos termos do Precedente 

Normativo nº 09 desta Seção Especializada em Dissídios Coletivos, em se 

fazendo adequação ao art. 389, § 1º, do Texto Consolidado. Assim, com base 

no Poder Normativo da Justiça do Trabalho, conferir a seguinte redação à 

cláusula:  

 

CLÁUSULA 53ª. AUXÍLIO-CRECHE. As empresas em que trabalharem 

pelo menos 30 (trinta) mulheres e não possuírem creches próprias pagarão às 

empregadas um auxílio Creche equivalente a 20% (vinte por cento) do salário 

normativo, por mês e por filho até 6 anos de idade;  

 

CLÁUSULA 54ª - GARANTIAS GERAIS: por voto de desempate, INDEFERIR, 

por se tratar de matéria disciplinada em lei, vencidos os Desembargadores 

Ivani Contini Bramante, Luiz Edgar Ferraz de Oliveira, Davi Furtado Meirelles e, 

os Juízes Eliane Aparecida Silva Pedroso e Jorge Eduardo Assad que deferem 

nos termos da Súmula 384, inciso II do TST;  

 

CLÁUSULA 55ª - MULTA NORMATIVA: DEFERIR nos termos do Precedente 

Normativo nº 23 desta Seção Especializada em Dissídios Coletivos e por se 

tratar de cláusula preexistente, cuja redação é a seguinte:  

 

CLÁUSULA 55ª - MULTA NORMATIVA. Multa de 5% (cinco por cento) 

do salário normativo, por empregado, em caso de descumprimento de 



quaisquer das cláusulas contidas na norma coletiva, revertendo o seu benefício 

em favor da parte prejudicada; 

 

CLÁUSULA 56ª - ESTABILIDADE POR OCASIÃO DA DATA-BASE: DEFERIR 

nos termos do Precedente Normativo nº 36 desta Seção Especializada em 

Dissídios Coletivos e por se tratar de cláusula preexistente, cuja redação é a 

seguinte:  

 

CLÁUSULA 56ª - ESTABILIDADE PROVISÓRIA. Na data-base será 

assegurada estabilidade provisória de 90 (noventa) dias a toda a categoria 

profissional representada, a partir do julgamento do dissídio coletivo;  

 

CLÁUSULA 57ª - VIGÊNCIA: DEFERIR com a seguinte redação:  

 

CLÁUSULA 57ª - VIGÊNCIA. A sentença normativa terá vigência de 1 

(um) ano para as cláusulas econômicas e de 4 (quatro) anos, para as cláusulas 

sociais, a partir de 1º de dezembro de 2010. Fixar o valor da causa em R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais), sobre o qual são calculadas as custas 

processuais no importe de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), a cargo dos 

suscitados. 

 

 



 

ACÓRDÃO – DISSÍDIO COLETIVO 2010 

 

14. TRT - 2ª Região  

 

Publicação: quarta-feira, 3 de abril de 2013.  

 

Arquivo: 1º 

 

Publicação: 2219  

 

ANTONIO ROSELLA OAB: 33792/SP-D " SDC-00091946220115020000 

Tomar ciência da íntegra do acórdão na seção SDC deste jornal." 

 

SDC-00091946220115020000 Dissídio Coletivo.  

 

EDITAL Nº 0039/2013 - INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃOS E PAGAMENTO DE 

CUSTAS.  

 

Ac. 2013000551.  

 

Relator (a): FRANCISCO FERREIRA JORGE NETO.  

 

Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo X Sindicato dos 

Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e Análises 

Clínicas do Estado de São Paulo - SINDHOSP e Outros 02;  

 

Serviço Social da Indústria e Outros 04.  

 

Acordam os Juízes da Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho 

da 2ª Região, em: por unanimidade de votos:  

 



a) pelo teor de fls. 102, verso, há desistência em relação ao terceiro 

suscitado, ante a devolução da citação de fls. 101. Determinar a extinção sem 

resolução de mérito de acordo com a inteligência do art. 267, VIII, do CPC em 

relação: SINDICATO DAS ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

NO ESTADO DE SÃO PAULO;  

 

b) por maioria de votos, de ofício, após o exame das preliminares em 

uma ação de dissídio coletivo, deliberar pelo exame parcial do mérito.  

Declarar extinto o feito, sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC), em 

relação às seguintes empresas suscitadas (partes: 07 e 08), por ilegitimidade 

"ad processum" passiva: AGRO-QUÍMICA MARINGÁ S.A. e COLGATE 

PALMOLIVE S.A., vencida a Juíza Eliane Aparecida da Silva Pedroso que 

acolhe a preliminar de ausência de comum acordo;  

 

c) por maioria de votos, de ofício, aplicar a litigância de má-fé em 

relação aos suscitados: 01 - SINDICATO DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS, CASAS 

DE SAÚDE, LABORATÓRIOS DE PESQUISAS E ANÁLISES CLÍNICAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO - SINDHOSP; 02 - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS 

DE ODONTOLOGIA DE GRUPO - SINOG; 04 - SERVIÇO SOCIAL DA 

INDÚSTRIA.  

A cada suscitado indicado aplicar a multa de 1% sobre o valor ora arbitrado (R$ 

80.000,00). O valor da multa será atualizado a partir da data da publicação 

desta decisão e na forma dos débitos trabalhistas, vencida a Juíza Eliane 

Aparecida da Silva Pedroso que não aplica a multa;  

 

d) ACOLHER EM PARTE, de acordo com os fundamentos do voto, as 

cláusulas econômicas requeridas pela entidade sindical - SINDICATO DOS 

ODONTOLIGISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO contra as entidades 

suscitadas: 01 - SINDICATO DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS, CASAS DE 

SAÚDE, LABORATÓRIOS DE PESQUISAS E ANÁLISES CLÍNICAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO - SINDHOSP; 02 - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS 

DE ODONTOLOGIA DE GRUPO SINOG; 04 - SERVIÇO SOCIAL DA 



INDÚSTRIA; 05 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO; 06 - SERVIÇO SOCIAL 

DO TRANSPORTE, nos seguintes termos:  

 

1ª PISO SALARIAL: INDEFERIR. Qualquer valoração quanto à imposição de 

um valor de piso salarial à categoria profissional dependeria de plenos estudos 

econômicos a serem fornecidos pela entidade sindical profissional, como forma 

de embasamento de sua postulação.  

 

Vale dizer, cabe a quem alega indicar que a categoria profissional tenha plenas 

condições econômicas de suplantar a fixação de um piso salarial em torno de 

R$ 7.503,18. Nenhum estudo econômico foi juntado. Aliás, não há a menor 

demonstração probatória quanto à razoabilidade deste valor como base para 

um salário ou piso salarial;  

 

2ª REAJUSTE SALARIAL: DEFERIR para adotar o INPC. A variação do INPC 

de 01 de dezembro de 2010 a 30 de novembro de 2011 no percentual de 

6,1749%, APLICAR a inteligência do PN 24 da SDC deste Tribunal, deferir com 

a seguinte redação: "Sobre os salários de 01.12.2010 serão aplicados em 

01.12.2011, o percentual correspondente à variação acumulada e integral do 

INPC do IBGE no período de 01.11.2010 à 30.11.2011, cujo percentual é de 

6,1749%.".  

 

"Parágrafo único. São compensáveis todas as majorações nominais de salário 

havidas no período de 1.12.2010 a 30.11.2011, salvo as decorrentes de 

promoção, reclassificação, transferência de cargo, aumento real e equiparação 

salarial.";  

 

3ª FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS APÓS A DATA BASE: DEFERIR nos 

termos do PN 02 da SDC deste Tribunal: "O reajuste salarial é aplicável aos 

admitidos após a data-base, ficando limitado ao valor do maior salário do 

empregado mais antigo na função.";  

 

4ª PRODUTIVIDADE: INDEFERIR. A entidade sindical suscitante (profissional) 

não juntou nenhum estudo econômico ou elemento de prova que pudesse 



justificar que as empresas pudessem conceder o percentual de 5% a título de 

produtividade;  

 

5ª AUMENTO REAL: INDEFERIR. A entidade sindical suscitante (profissional) 

não juntou nenhum estudo econômico ou elemento de prova que pudesse 

justificar que as empresas pudessem conceder o percentual de 10% a título de 

aumento real para correção de defasagens salariais;  

 

6ª COMPENSAÇÕES: PREJUDICADA. O exame desta cláusula está contido 

na cláusula 2ª supra; 44ª VALE REFEIÇÃO: DEFERIR com base na seguinte 

redação: "Os empregadores fornecerão ticket-refeição, em número de 22 

unidades ao mês, inclusive nas férias e demais interrupções do contrato de 

trabalho, no valor unitário de R$ 15,93 (quinze reais, noventa e três centavos).”.  

 

“As cláusulas econômicas tem a vigência de um ano, abrangendo o período de 

01 de dezembro de 2011 a 30 de novembro de 2012, O exame das demais 

cláusulas resta prejudicado ante o teor da cláusula 57ª da sentença normativa 

proferida no dissídio coletivo 0005313-77.2011.5.02000. Por maioria de votos, 

fixar custas a cargo das partes (art. 789, § 3º, CLT), sobre o valor arbitrado de 

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) cabendo a cada parte [(suscitante, a quantia de 

R$ 800,00 (oitocentos reais); para os suscitados, a quantia de R$ 800,00 

(oitocentos reais)]." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


